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HTJSZ 3. számú melléklet

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásának
pontrendszere (maximum 150 pont)79
I. Tanulmányok az utolsó két félévben – maximum 50 pont

NORMÁL TANULMÁNYI ÁTLAG, HA 4,0-NÁL JOBB ÉS FÉLÉVENTE MINIMUM 30 KREDITET TELJESÍTETT, ELHAGYOTT
TÁRGYA NINCS (MAX. 50 PONT): (ÁTLAG – 4) × 50 PONT
Egyéb tanulmányi kiválóság (maximum 25 pont):
*Egy tantárgyból egy félévben csoportjában legjobb: kreditérték / 2 pont
*Egy tantárgyból (több éves összehasonlításban) messze kiemelkedő teljesítmény +5 pont
**Rendkívüli teljesítmény ++5 pont
*Pályamunkák, dolgozatok 3 pont
**Egyéb szakmai ill. tanulmányi versenyek maximum 6 pont
NYELVVIZSGÁK (MAXIMUM 15 PONT):

Alapfok „C” 2 pont
Középfok „C” 5 pont
Középfok „A” v. „B” 3 pont
Felsőfok „C” 10 pont
Felsőfok „A” v. „B” 5 pont
A keleti nyelvek nyelvvizsgái esetén az elbírálását az adott nyelvhez tartozó tanszékvezető végezze.
II. Buddhista tárgyú szakmai tevékenység – maximum 50 pont (egy éven belül)
**KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG MAXIMUM 15 PONT
OTDK, TDK részvétel 5 po0nt
OTDK, TDK helyezés 10 pont
Publikációk (megjelent vagy megjelenésre elfogadott)
– Oldalszám / 2 pont
– *Szakembertől várható szintű ismeretterjesztés × 1,5
– *Hiánypótló ismeretterjesztés × 1,5
– Idegen nyelven × 2
– **Eredeti tudományos eredmény × 3
SZAKMAI TÉMÁJÚ ELŐADÁSOK (MAXIMUM 20 PONT)

– Előadás egyenként 3 pont
– Tudományos fórumon egyenként 7 pont
– Nemzetközi tudományos főrumon, idegen nyelven egyenként 10 pont
– **Eredeti tudományos eredmény × 3
**Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor) maximum 10 pont

III. Buddhista gyakorlattal kapcsolatos tevékenységek – maximum 50 pont (egy éven belül)
– közösségi gyakorlás
– főiskolán, egyházi tevékenységben való részvétel (hazai, külföldi)
– közösségi (buddhista) programok, konferenciák, szervezése
– kapcsolattartás más buddhista közösségekkel, központokkal
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Megállapította: 15/2011. (06.30.) sz. szenátusi határozat. („A Köztársasági ösztöndíj elbírálásának és kiírásának bemutatott új pontozási
rendszerének elfogadása.”)
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– intézményközi kapcsolatok szervezése

A *-gal megjelölt tételeknél egy tanító véleménye szükséges, amit a tanszékvezető vagy az oktatási rektorhelyettes támogatólag megerősít;
** esetén szöveges részletezés is szükséges.
Az egyes területeken 50 pont feletti teljesítmény 50 pontnak számítandó. Így összesen 150 pont érhető el.

TKBF Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati lap
(maximum 150 pont)

Név:
Összpontszám:
Sorszáma a rangsorban:

I. Tanulmányok az utolsó két félévben – maximum 50 pont

Leírás:

Pont:

Normál tanulmányi átlag, ha 4,0-nál jobb és félévente minimum 30
kreditet teljesített, elhagyott tárgya nincs (max. 50 pont): (átlag-4)*50
pont
Egyéb tanulmányi kiválóság (maximum 25 pont):
*Egy tantárgyból egy félévben csoportjában legjobb: kreditérték / 2
pont
*Egy tantárgyból (több éves összehasonlításban) messze kiemelkedő
teljesítmény +5 pont
**Rendkívüli teljesítmény ++5pont
*Pályamunkák, dolgozatok 3 pont
**Egyéb szakmai ill. tanulmányi versenyek maximum 6 pont
Nyelvvizsgák (maximum 15 pont):
Alapfok „C” 2 pont
Középfok „C” 5 pont
Középfok „A” v. „B” 3 pont
Felsőfok „C” 10 pont
Felsőfok „A” v. „B” 5 pont
A keleti nyelvek nyelvvizsgái esetén az elbírálását az adott nyelvhez
tartozó tanszékvezető végezze.
II. Buddhista tárgyú szakmai tevékenység – maximum 50 pont (egy
éven belül)
**Kutatási tevékenység maximum 15 pont
OTDK, TDK részvétel 5 pont
OTDK, TDK helyezés 10 pont
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Publikációk (megjelent vagy megjelenésre elfogadott)
– Oldalszám / 2 pont
– *Szakembertől várható szintű ismeretterjesztés x 1,5
– *Hiánypótló ismeretterjesztés x 1,5
– Idegen nyelven x 2
– **Eredeti tudományos eredmény x 3
Szakmai témájú előadások (maximum 20 pont)
– Előadás egyenként 3 pont
– Tudományos fórumon egyenként 7 pont
– Nemzetközi tudományos főrumon, idegen nyelven egyenként 10
pont
– **Eredeti tudományos eredmény x 3
**Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor) maximum
10 pont
III. Buddhista gyakorlattal kapcsolatos tevékenységek – maximum 50
pont (egy éven belül)
– közösségi gyakorlás
– főiskolán, egyházi tevékenységben való részvétel (hazai, külföldi)
– közösségi (buddhista) programok, konferenciák, szervezése
– kapcsolattartás más buddhista közösségekkel, központokkal
– intézményközi kapcsolatok szervezése
A *-gal megjelölt tételeknél egy tanító véleménye szükséges, amit a tanszékvezető vagy az
oktatási rektorhelyettes támogatólag megerősít;
** esetén szöveges részletezés is szükséges.
Az egyes területeken 50 pont feletti teljesítmény 50 pontnak számítandó. Így összesen 150 pont
érhető el.
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